
Piešťany zabojujú o nové detské ihrisko! 

Mesto Piešťany sa zapojilo do projektu „Lidl detské ihriská“. Občania si sami môžu 

vybrať lokalitu, ktorá je pre výstavbu nového detského ihriska najvhodnejšia. O detské 

ihrisko v hodnote 87 tisíc eur však budú musieť zabojovať aj svojimi hlasmi na webovej 

stránke www.zihadielko.sk. Súťaž bola spustená 21. januára.  

O desať ihrísk súperia mestá, a v prípade Bratislavy Košíc aj mestské časti, v ktorých sa 

nachádza aspoň jedna predajňa Lidl. Zo 102 možných lokalít prejavilo záujem zúčastniť sa na 

súťaži 96 miest. Podľa počtu obyvateľov sú rozdelené do piatich kategórií s cieľom umožniť 

čo najspravodlivejšie hlasovanie. To prebieha v rámci týchto kategórií, pričom ihrisko získajú 

prvé dve mestá z každej kategórie. O lokalite jednotlivých ihrísk rozhodnú ľudia v hlasovaní 

na internetovej stránke www.zihadielko.sk. Hlasovanie prebieha od 21.1. do 29.2.2016. 

Každý registrovaný účastník môže raz za 24 hodín označiť svojho favorita, jeden hlas navyše 

môže každý deň získať, ak na stránke zvládne jednoduchú online hru. Priebežné poradie bude 

zverejnené a pravidelne aktualizované. Víťazi budú známi najneskôr do 14. marca.  

Ihrisko Žihadielko je určené pre deti od 2 do 12 rokov. Jeho rozmer je 16 x 20 m a bude sa na 

ňom nachádzať osem herných prvkov. Ihrisko je rozdelené do dvoch zón podľa veku detí – 2 

až 6 rokov a 6 až 12 rokov. Tomu sú prispôsobené aj dopadové plochy: pre menšie deti to je 

EPDM liata guma, pre väčšie štrk. Deti sa budú môcť zahrať na dvoch hradoch, pieskovisku, 

kolotoči, hojdačkách či prevažovadlách. Všetky herné prvky sa nesú vo veselých a hravých 

motívoch s podobizňami Včielky Maje a jej kamarátov. Na ihrisku sa budú nachádzať aj 

lavičky a stojan na bicykle. Hodnota ihrísk je 870 000 eur. 

 

Piešťany o nové detské ihrisko zabojujú tiež. „Tento projekt sa mi veľmi páči. V meste máme 

niekoľko zanedbaných detských ihrísk a preto sa určite zapojíme. Verím, že občania budú pri 

hlasovaní aktívni a pomôžu nám ihrisko získať,“ informoval primátor M. Tamajka. Mestá, 

ktoré sa chceli do projektu zapojiť, museli do konca roka zaslať čestné vyhlásenie, že 

disponujú vhodným pozemkom pre realizáciu ihriska. Mesto Piešťany vytypovalo 4 lokality – 

Vážsku ulicu, Valovú ulicu, Ulicu F.E. Scherera a Prednádražie. „Výber plochy však chceme 

nechať priamo na občanov. Tí najlepšie vedia, kde by bolo nové ihrisko najpotrebnejšie. 

Preto súbežne s hlasovaním o ihrisko, spúšťame aj vlastnú anketu na našej webovej stránke 

www.piestany.sk.“ doplnil M. Tamajka.  
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